
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

Gabinete de Consultoria Legislativa 
 

DECRETO Nº 46.276, DE 08 DE ABRIL DE 2009. 
(publicado no DOE nº 067, de 09 de abril de 2009) 

 
Cria o Brasão de Armas do Departamento de 
Logística e Patrimônio da Brigada Militar do 
Estado. 

 
 
A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso da 

atribuição que lhe confere o artigo 82, inciso V da Constituição do Estado: 
 
considerando o que prescreve o artigo 35 do Regimento Interno da Brigada Militar; 
 
considerando que os Decretos Estaduais nº 23.245 e 23.246, de 13 de agosto de 1974, 

criaram a Diretoria de Apoio Logístico, a qual foi instalada em 27 de setembro do mesmo ano, 
na rua Barão do Gravataí, junto à extinta Companhia de Manutenção; 

 
considerando que em 18 de agosto de 1997, pela Lei Complementar nº 10.991 foi criado 

o DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO (DLP), em substituição à antiga 
Diretoria de Apoio Logístico; 

 
considerando que integram o DLP o Centro de Intendência o Centro de Material Bélico, 

Centro de Obras, Centro de Motomecanização e o Centro de Logística; 
 
considerando que o Brasão de Armas gera o distintivo de braço destinado a distinguir os 

integrantes de Corporações que tenham participado de operações contra o inimigo estrangeiro, 
evocando seus feitos militares; 

 
D E C R E T A: 
 
Art. 1º - Fica criado o Brasão de Armas e do Departamento de Logística e Patrimônio 

da Brigada Militar do Estado, com as seguintes descrições heráldicas: 
 
1. BRASÃO DE ARMAS DO DLP 
 
a. Escudo 
Escudo do tipo francês antigo, com campo em sinopla (verde) em todos seus quartéis, 

partido e franchado de dois (o primeiro a partir da base inferior esquerda do cantão destro do 
chefe até a base inferior direita do flanco sinestro e, o segundo, a partir da base inferior direita do 
cantão sinestro do chefe até a base inferior esquerda do flanco destro) formando cinco quartéis 
distintos. Sobreposto ao escudo, centrado de pleno no coração, entra-se um outro escudo tipo 
francês antigo, diminuído, com campo em jalne (amarelo), sem partições. As partições e bordas 
dos escudos são em prata. 
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b. Peças Nobres do Escudo (móveis) 
 
1) Centrado de pleno no coração do escudo diminuído, encontra-se uma torre em pedra, 

na cor goles (vermelho), representativo da atividade de patrimônio; 
 
2) Abaixo da torre, também em goles (vermelho) encontram-se dois ramos cruzados, 

amarrados por fita, envolvendo parcialmente a torre, sendo representativo de departamento; 
 
3) Sobre a torre, na ponta do chefe do escudo diminuído, estão aplicadas duas garruchas 

cruzadas (pistolas de Clark), em ouro, representativas da atividade de polícia militar; 
 
4) No escudo base, centrado no primeiro quartel (cantão destro do chefe), em campo 

sinopla (verde), encontra-se uma folha de acanto em ouro, representativa da atividade de 
intendência; 

 
5) No segundo quartel (cantão sinestro do chefe) do escudo base, centrado em campo 

sinopla (verde), encontram-se dois canhões em ouro, representativo da atividade de material 
bélico; 

 
6) No terceiro quartel (flanco sinestro) do escudo base, centrado em campo sinopla 

(verde) encontra-se um castelo e, sobre este, o símbolo de “serviços” em ouro, representativos 
das atividades de engenharia e serviço de obras respectivamente; 

 
7) No quarto quartel (ponta do escudo), centrado em campo sinopla (verde) encontram-

se o símbolo representativo da atividade de motomecanização, sobreposto à duas engrenagens 
representativas da atividade de manutenção, todos em ouro; 

 
8) No quinto quartel (flanco destro), centrado em campo sinopla (verde) encontra-se o 

símbolo representativo da atividade de logística, também em ouro. 
 
c. Timbre 
 
Sobre o virol, está o timbre do Distintivo, composto de uma torre de pedra, em goles 

(vermelho), representativa da atividade de patrimônio. 
 
d. Virol 
 
Abaixo do timbre, sobre o elmo e sustentando o paquife, encontra-se um virol, nas cores 

sinopla (verde) e prata. 
 
2. ORNATOS 
 
a. Listel 
 
Abaixo do escudo, contornando sua base, está um listel, com borda na cor sinopla 

(verde) e campo na cor prata. 
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b. Divisa 
 
Inscrito no listel está a divisa, constando “DLP – 13 de agosto de 1.974” na cor sinopla 

(verde) com fonte em estilo medieval. 
 
c. Elmo 
 
Sobre o escudo, centrado acima do chefe, encontra-se um elmo, modelo “boca de sapo”, 

na cor prata.  
 
Paquife 
 
Apoiado sob o virol e sobre o elmo encontra-se um paquife, nas cores sinopla (verde) e 

prata, envolvendo o escudo de sua parte superior até os flancos. 
 
Art. 2º - O Distintivo é constituído pelo escudo do Brasão de Armas de que trata este 

Decreto, com dimensões máximas de 0,06m de largura por 0,07m de altura, sendo considerado 
distintivo de braço. 

 
Art. 3º - Os modelos e a simbologia heráldica anexos passam a fazer parte integrante do 

presente decreto. 
 
Art. 4º - Caberá ao Comandante-Geral da Brigada Militar baixar normas de cerimonial 

e instruções de uso da honraria criada. 
 
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 
 
PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 08 de abril de 2009. 
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ANEXO ÚNICO 
 

1. DESENHO DO BRASÃO DE ARMAS DO DLP: 
 

 
 
2. DIMENSÕES DO BRASÃO DE ARMAS DO DLP 
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3. SIMBOLOGIA HERÁLDICA 
 

a. Metais 
 

1) Ouro (amarelo)  
Significado de luz, poder, nobreza e força. 

 
2) Prata (cinza) 

Significado de pureza, eloqüência, inocência, serenidade, simplicidade, prudência, 
equilíbrio e paz. 

 
b. Esmaltes 

 
1) Sinopla (verde)  

Significado de esperança, honra, precisão, confiança e fé. 
 

2) Goles (vermelho) 
Significado de coragem, força, determinação, valentia, bravura, ousadia, esforço, 
valor, intrepidez, generosidade, honra, furor e vitória. 

 
3) Jalne (amarelo) 

Significado de justiça, constância, sabedoria, riqueza, nobreza, prosperidade, 
generosidade e esplendor. 

 
Observação: As cores verde, vermelha e amarela são as cores heráldicas da Brigada 
Militar e também representativas do Estado do Rio Grande do Sul. 

 
c. Peças nobres e figuras móveis 

 
1) Escudos 

Significando o Estado do Rio Grande do Sul como área de abrangência de atuação do 
Departamento de Logística e Patrimônio da Brigada Militar (DLP). 

 
2) Torre 

Significando a razão principal da existência do DLP e sua atividade primordial, qual 
seja a atuação realizando o planejamento, controle e fiscalização dos bens 
patrimoniais afetos à Brigada Militar, competindo-lhe a distribuição, manutenção e 
contratação de todos os serviços. 

 
3) Ramos vermelhos 

Significando o nível organizacional do DLP junto a estrutura da Brigada Militar, qual 
seja, o de departamento, proporcionando o apoio necessário a consecução dos 
serviços. 

 
4) Garruchas cruzadas 

Significando a natureza e campo de atuação do DLP, qual seja o desenvolvimento da 
atividade de polícia militar.  É símbolo internacionalmente reconhecido como dessa 
atividade. 
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5) Folha de acanto 
Significando o Centro de Intendência, o qual é órgão subordinado ao DLP atuando na 
previsão, recebimento, armazenamento, confecção, distribuição e manutenção de 
material de intendência e padronização e controle de vestuário e uniformes da 
Brigada Militar. 

 
6) Canhões cruzados 

Significando o Centro de Material Bélico, o qual é órgão subordinado ao DLP 
atuando na previsão, recebimento, armazenamento, distribuição, manutenção, 
padronização  e especificações de material bélico, bem como treinamento e prática de 
tiro pelos integrantes da Brigada Militar. 

 
7) Castelo e símbolo de serviços 

Significando o Centro de Obras, o qual é órgão subordinado ao DLP atuando na 
previsão, recebimento, armazenamento, distribuição de materiais de obras, 
planejamento, projeto, execução e fiscalização de serviços de engenharia, obras e 
manutenção predial dos próprios da Brigada Militar. 

 
8) Símbolo de motomecanização e engrenagens da manutenção 

Significando o Centro de Motomecanização, o qual é órgão subordinado ao DLP 
atuando na previsão, recebimento, armazenamento, distribuição, manutenção, 
avaliação, perícia, pareceres, padronização e especificação técnica de veículos da 
Brigada Militar. 

 
9) Símbolo de logística 

Significando o Centro de Logística, o qual é órgão subordinado ao DLP atuando no 
transporte e fornecimento de material de campanha, na execução de apoio logístico, 
bem como previsão, recebimento, armazenamento e distribuição de material de 
subsistência a unidades empregadas em ações e operações da Brigada Militar. 

 
10) Timbre 

Significando primordialmente o próprio departamento e a prestação de serviços de 
natureza administrativa voltada as questões de planejamento, controle e fiscalização 
patrimonial como órgão de apoio a atividade de policia militar. 

 
11) Virol 

Significando o grau de nobreza do departamento e sua condição de órgão 
administrativo da estrutura da Brigada Militar.  

 
d. Ornatos 

 
1) Listel e Divisa 

Traz impresso a sigla do Departamento de Logística e Patrimônio e sua data de 
criação (DLP – 13 de agosto de 1.974), tendo sido efetivado pelos Decretos Estaduais 
nº 23.245 e 23.246 de 13 de agosto de 1974. 
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2) Elmo 
Representando a força, coragem e determinação com que o departamento, através de 
seus integrantes, direciona e realiza sua missão. 

 
3) Paquife 

Protege e ornamenta o escudo, significando a fiel observância dos preceitos que   regem 
a atividade desempenhada pelo departamento e que também é norteadora dos princípios legais, 
éticos e morais de seus integrantes. 

 
FIM DO DOCUMENTO 
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